
 

 

 

 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST 

ul. Radniční 1/2, 434 69 Most 

 

ZADÁVACÍ A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 

 

Druh veřejné zakázky: 

Podlimitní řízení na stavební práce 

 

Zadávací řízení: 

Otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o VZ“) a dle Příručky pro žadatele a příjemce IPRM v oblasti 

podpory 5.2 

. 

 

Název zakázky: 

„IPRM DEMOS - úpravy veřejných prostranství sídliště Chanov“ 

 

Zadavatel veřejné zakázky: 

Název zadavatele   : Statutární město Most 

Adresa zadavatele  : Radniční 1/2, 434 69 Most 

IČO zadavatele   : 00266094 

Kontaktní osoby zadavatele       : Ing. František Jirásek, vedoucí odd. veřejných 

zakázek 

Telefon    : +420 476448233 

fax    : +420 476448570 

e-mail     : frantisek.jirasek@mesto-most.cz 

 

     : Ing. Zdeňka Reháková, referent 

Telefon    : +420 476448285 

e-mail                                     : zdenka.rehakova@mesto-most.cz 

 

Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie, Evropského 

fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. 

 

mailto:frantisek.jirasek@mesto-most.cz
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1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Název          CPV   

Chodníky a jiné zpevněné plochy        45233160-8 

Práce na opravě silnic             45233142-6 

   

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby dle projektové dokumentace zpracované 

společností Projekce dopravní Filip s.r.o., Švermova 1338, 431 01 Roudnice nad Labem, číslo 

zakázky 12-006. 

Součástí stavby jsou rekonstrukce ploch veřejného prostranství, opravy chodníků a 

komunikací vč. parkovacích ploch a doplnění dopravního značení. V rámci projektu bude 

současně řešena výměna stávajících stožárů veřejného osvětlení. Součástí je i rekonstrukce 

přilehlých autobusových zastávek podél silnice III. třídy III/2552. 

Předpokládaná cena veřejné zakázky je 13.350 tis. Kč bez DPH. 

Pokud se na některém místě v zadávací dokumentaci (v projektové dokumentaci) vyskytují 

názvy konkrétních výrobků, výrobců či značek, je to myšleno jako standard, pro plnění 

veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

Technický dozor stavby zajistí zadavatel. 

3. TERMÍNOVÉ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

3.1. Termín a místo plnění veřejné zakázky 

Zahájení prací:   nejdříve 15. 10. 2012  

Ukončení prací:   maximálně do 15. 12. 2012 

 

Termín zahájení a ukončení prací vzejde z veřejné zakázky. 

3.2 Zadávací lhůta 

Délka zadávací lhůty je 120 dní 

4. ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE  A  PODMÍNKY  JEJÍHO  

POSKYTNUTÍ 

Zadávací dokumentací je kromě tohoto zadání také: 

příloha č. 1 ZD - návrh smlouvy    

příloha č. 2 ZD - nabídkový list    

příloha č. 3 ZD - projektová dokumentace   

příloha č. 4 ZD - výkaz výměr 

příloha č. 5 ZD – vzor čestného prohlášení ke zvláštní podmínce v sociální oblasti  
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Kompletní zadávací dokumentace je k dispozici v elektronické formě ke stažení na profilu 

zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost . 

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

5.1. základní kvalifikační předpoklady splní dodavatel předložením 

5.1.1. dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona o VZ, výpisu z evidence Rejstříku trestů  

/POZOR - zde upozorňujeme na nutnost předložení výpisu z rejstříku trestů jak pro 

právnickou osobu, tak pro její statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu 

a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak právnická osoba, tak její statutární 

orgán nebo všichni členové statutárního orgánu/ 

 

5.1.2.  dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona o VZ, potvrzení finančního úřadu a ve vztahu ke 

spotřební dani čestným prohlášením 

5.1.3.  dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona o VZ, potvrzení příslušného orgánu či instituce 

5.1.4.  dle § 53 odst. 1 písm. c), d), e), g), i), j), k),  zákona o VZ, čestného prohlášení 

POZOR – požadavek na doložení čestného prohlášení dle § 53 odst. 1 písm. i) se týká i 

autorizované osoby dle § 54 písm. d) – viz body 5.2.3 a 5.2.4 

V souladu s § 57 odst. 2 zákona o VZ budou základní kvalifikační předpoklady pod body 

5.1.1 až 5.1.3 doloženy kopiemi uvedených dokladů a nebudou starší 90 kalendářních dnů. 

5.2. profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel předložením 

5.2.1. dle § 54 písm. a) zákona o VZ, výpisu z obchodního rejstříku 

5.2.2. dle § 54 písm. b) zákona o VZ, dokladu o oprávnění k podnikání podle 

zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky 

5.2.3. dle § 54 písm. d) zákona o VZ, doklad osvědčující odbornou způsobilost 

dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje 

v oboru dopravní stavby (Autorizace ČKAIT). Upozorňujeme, že osoby, jejichž 

prostřednictvím bude splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokázáno, musí 

doložit taktéž čestné prohlášení dle § 53 odst. 1 písmeno i) 

 nebo 

 dle § 54 písm. d) zákona o VZ, doklad osvědčující odbornou způsobilost 

dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje 

v oboru městské inženýrství (Autorizace ČKAIT). Upozorňujeme, že osoby, 

jejichž prostřednictvím bude splnění tohoto kvalifikačního předpokladu 

prokázáno, musí doložit taktéž čestné prohlášení dle § 53 odst. 1 písmeno i) 

 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
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V souladu s § 57 odst. 2 zákona o VZ budou profesní kvalifikační předpoklady pod body 

5.2.1. až 5.2.3. doloženy kopiemi uvedených dokladů a doklad dle 5.2.1. nebude starší 90 

kalendářních dnů. 

 

5.3. ekonomická způsobilost  

Dle § 50 odst. 1 písm. c) předloží uchazeč čestné prohlášení o své ekonomické a finanční 

způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 

 

5.4. technické kvalifikační požadavky splní dodavatel předložením 

5.4.1. dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona o VZ odborné reference, tzn. seznam stavebních 

prací uskutečněných uchazečem v posledních 5 (pěti) letech (tj. v období 8/2007 – 

8/2012), a minimálně 3 (tři) osvědčení objednatelů o řádném plnění 

nejvýznačnějších z těchto stavebních prací, ne starší 5 let, potvrzené objednatelem, 

s uvedením termínu plnění, ceny díla a údaji o tom, zda byly tyto stavební práce 

provedeny řádně a odborně – tato osvědčení musí svým rozsahem a charakterem 

odpovídat zakázce, která je předmětem tohoto výběrového řízení tj.: 

- minimálně 2 (dvě) osvědčení objednatelů na realizaci akcí z oboru 

dopravní stavby – rekonstrukce či výstavba parkovišť popř. komunikací 

či chodníků, každé ve výši plnění min. 2 mil. Kč bez DPH, 

- minimálně 1 (jedno) osvědčení objednatelů na realizaci akcí z oboru 

městské inženýrství – rekonstrukce či úpravy veřejných prostranství, 

každé ve výši plnění min. 1 mil. Kč bez DPH  

Pokud není dodavatel schopen z objektivních důvodů prokázat splnění tohoto 

technického kvalifikačního předpokladu způsoby stanovenými zadavatelem, je 

oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má 

právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout. 

 

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona o VZ, je povinen před jejím 

uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících 

splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti 

k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4. 

 

Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 

veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona o VZ v plném rozsahu, je 

oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím 

subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit 

doklady stanovené v § 51 odst. 4 písm. a) a b) zákona VZ. 

Společná nabídka dle § 69 odst. 4 zákona o VZ 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 

podávají či hodlají podat společnou nabídku, musí tato nabídka splňovat podmínky 

stanovené v § 51 odst. 6 zákona o VZ. 
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Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace 

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro 

prokázání splnění kvalifikace (ve lhůtě pro podání nabídek společně s nabídkou), nahrazuje 

tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona 

o VZ a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona o VZ v tom rozsahu, v jakém 

doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají 

požadavky veřejného zadavatele na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů pro 

plnění této veřejné zakázky. 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má 

být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. 

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát v rámci systému certifikovaných 

dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona o VZ, ve lhůtě pro 

prokázání splnění kvalifikace (ve lhůtě pro podání nabídek společně s nabídkou) a údaje jsou 

platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento 

certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem 

Kvalifikace musí být dodavatelem prokázána v plném rozsahu, i když bude podávat nabídku 

pouze na některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. 

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost 

stanovenou v § 58 zákona o VZ, musí být vyloučen z účasti v zadávacím řízení.  

 

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ 

CENY, PLATEBNÍ PODMÍNKY, ZÁRUKY  

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Cenová nabídka bude členěna na cenu bez DPH, DPH a vč. DPH – viz nabídkový list 

(příloha č. 2). Na jednotlivé části budou zpracovány samostatné nabídkové listy. Přílohou 

nabídkového listu bude i oceněný položkový rozpočet viz výkaz výměr (příloha 4). 

Cena díla v sobě bude zahrnovat veškeré náklady na jeho zhotovení. Zhotovitel v rámci 

předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, 

kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění této 

veřejné zakázky včetně zařízení staveniště a jeho likvidace, poplatků za uložení odpadu 

apod. 

Uvedená nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou. 

Nedodržení závazných požadavků na jednotné zpracování nabídkové ceny uvedených v této 

ZD bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu s ustanovením § 76 zákona o VZ. 

Obchodní podmínky 

Uchazeč je povinen v nabídce předložit vyplněný návrh smlouvy na celý předmět plnění 

veřejné zakázky. Závazné obchodní podmínky formou vzorového znění smlouvy jsou 

uvedeny v příloze č. 1 k této ZD. Obchodní podmínky jsou stanoveny v souladu s prováděcí 

vyhláškou č. 231/2012 Sb.  Návrh smlouvy musí odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce 

uchazeče. Vzor smlouvy nesmí být měněn v rozporu se zadávacími podmínkami. Pokud 

návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky 

uchazeče (kromě těch, které zadavatel požaduje, aby uchazeč navrhl či doplnil), bude tato 

skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Pokud 
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bude rozpor mezi vzorovým zněním smlouvy a ostatními částmi ZD, platí znění ostatních 

částí ZD. Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným jiným způsobem omezovat oprávnění 

zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje 

zadávací podmínky a bude vyřazena dle § 76 odst. 1 zákona o VZ. 

 

Platební podmínky 

Závazné požadavky zadavatele na platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy (viz 

příloha č. 1 této ZD). 

Záruky 

Zadavatel požaduje poskytnutí záruční doby za dílo min 60 měsíců. 

7. PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PROSTŘEDNICTVÍM 

SUBDODAVATELŮ 

Přehled subdodavatelů 

Zadavatel připouští, aby uchazeč zadal část této veřejné zakázky subdodavateli. Zadavatel 

v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona o VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části 

veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl 

identifikační údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, v němž popíše 

subdodavatelský systém společně s uvedením druhu služeb a věcného podílu na veřejné 

zakázce (formou přehledné tabulky). 

 

Pořadové 

číslo 

subdodavatele 

Subdodavatel 

(obchodní 

firma/název/jméno a 

příjmení) 

IČ 

(identifikační 

číslo) 

Věcný podíl subdodavatele na 

plnění veřejné zakázky 

1.    

2.    

…    

Až x.    

 

Uchazeč dále doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého subdodavatele 

o budoucí spolupráci, podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za konkrétního 

subdodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých 

subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky 

uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném 

rozsahu a termínu. 

Dodavatel (následně zhotovitel) odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo 

prováděl sám. Dodavatel (následně zhotovitel) je povinen zabezpečit ve svých 

subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících dodavateli (následně 

zhotoviteli) ze smlouvy o dílo. 

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část této veřejné zakázky jiné osobě 

(subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. 
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V takovém případě však není oprávněn, za předpokladu, že mu bude veřejná zakázka zadána, 

žádnou část této veřejné zakázky jakémukoliv subdodavateli následně zadat. 

Změna subdodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky 

Výměna subdodavatelů musí být odsouhlasena zadavatelem (objednatelem). 

8. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKA V SOCIÁLNÍ OBLASTI 

Nejméně 10 % osob, které se budou podílet na plnění zakázky, přijme dodavatel do 

pracovního poměru z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, a to minimálně na dobu 

celého trvání plnění veřejné zakázky. Tuto skutečnost uchazeč potvrdí čestným 

prohlášením dle přiloženého vzoru (viz příloha č. 5). 

Vítězný uchazeč předloží do 1 týdne od oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, nejpozději 

však před uzavřením smlouvy, seznam osob, s nimiž uzavřel pracovněprávní vztah 

v souvislosti s plněním zakázky, potvrzený místně příslušným úřadem práce, a zároveň 

předloží prohlášení o celkovém počtu osob, které se budou na plnění zakázky podílet.  

V případě nedoložení výše uvedených dokladů a nesplnění podmínky ve smyslu § 44 odst. 

10 zákona VZ, nebude s uchazečem uzavřen smluvní vztah a bude jednáno o uzavření 

smluvního vztahu s uchazečem druhým v pořadí v souladu se zněním § 82 odst. 4 zákona 

VZ. 

9. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Nabídka na všechny části veřejné zakázky bude zpracována v písemné formě výhradně 

v jazyce českém, v souladu se zněním této zadávací dokumentace a se zněním zákona o VZ 

a bude předložena v jednom vyhotovení (originál), v uzavřené obálce označené názvem 

veřejné zakázky a přesnou adresou uchazeče. Součástí nabídky bude: 

a) Krycí list nabídky  

Krycí list nabídky s označením (názvem) a identifikačními údaji uchazeče v rozsahu 

uvedeném v § 17 písm. d) zákona o VZ a v souladu s požadavky zadavatele, tj. 

v následujícím členění: 

- obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení uchazeče, 

- sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu, 

- právní forma uchazeče 

- identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno 

Zadavatel požaduje dále uvést: 

- daňové identifikační číslo (DIČ), pokud je má uchazeč přiděleno pro účely platby daně 

z přidané hodnoty; v opačném případě uvede, že není plátcem DPH, 

- uvedení osob, které jsou oprávněny jednat jménem či za uchazeče, a právní titul, na 

základě kterého jsou oprávněny tyto osoby jednat jménem či za uchazeče, 

- uvedení kontaktní osoby uchazeče s uvedením telefonického spojení, faxového spojení 

a e-mailového spojení na kontaktní osobu 

- webové (www) strany uchazeče 

- doručovací adresu uchazeče na území České Republiky; pokud je uchazečem zahraniční 

osoba, uvede jako místo pro doručování veškeré korespondence, týkající se této veřejné 

zakázky, korespondenční adresu na území České Republiky 
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V případě podání společné nabídky (viz ust. § 69 odst. 4 zákona o VZ) zadavatel požaduje, 

aby uchazeč v nabídce uvedl výše uvedené identifikační údaje za každého dodavatele 

samostatně. 

b) Obsah nabídky  

V nabídce bude doložen obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých článků, 

oddílů (kapitol, částí). 

c) Doklady prokazující splnění kvalifikace  

Doklady prokazujících splnění kvalifikace uchazeče dle článku 5, v členění dle jednotlivých 

okruhů kvalifikačních předpokladů a následně jednotlivých dodavatelů, popř. subdodavatelů. 

d) Nabídková cena, vyplněný nabídkový list  

Uchazeč v nabídce předloží nabídkovou cenu zpracovanou v souladu s článkem 6 této ZD 

podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

e) Návrh smlouvy o dílo  

Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat 

jménem či za uchazeče, k čemuž užije přílohu č. 1 této ZD. 

f) Přehled subdodavatelů  

Přehled subdodavatelů bude zpracován v souladu s požadavky článku 7 této ZD. 

g) Ostatní prohlášení a doklady požadované zadavatelem  

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří 

v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli 

v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 

- má-li dodavatel formu akciové společnosti, aktuální seznam vlastníků akcií, 

jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, 

vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 

- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu 

podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou 

zakázkou, 

- čestné prohlášení, ve kterém se uchazeč písemně zaváže, že v případě, že mu 

bude přidělena veřejná zakázka a měla by s ním být uzavřena smlouva, 

předloží bez vyzvání zadavateli nejpozději do 3 dnů před uzavřením smlouvy, 

resp. nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro uzavření smlouvy dle § 82 

zákona VZ, doklad o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu, kterou může 

svou činností i nečinností při plnění této veřejné zakázky dle předmětu 

realizační smlouvy způsobit zadavateli i jakékoliv třetí osobě s minimálním 

limitem ročního pojistného plnění, který zadavatel stanovuje ve výši 10 mil. 

Kč, 

- čestné prohlášení ke zvláštní podmínce v sociální oblasti dle § 44 odst. 10 

zákona o VZ (vzor viz příloha č. 5) 

h) Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky 

Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče podepsané fyzickou osobou – 

podnikatelem, nebo osobou vykonávající funkci statutárního orgánu uchazeče, resp. členy 

statutárního orgánu oprávněnými jednat jménem či za uchazeče, nebo jimi řádně zmocněnou 

osobou, které stanoví celkový počet listů nabídky. 



  MmM Z_ORAD_037 

 

F_ORAD_037A platí od: 1. 6. 2012  Stránka: 9 z 11 

 

10. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ 

NABÍDEK 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.  

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu veřejné zakázky 

bez DPH zpracovanou ve smyslu článku 6 této ZD. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek 

dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Na prvním místě se umístí nabídka, splňující 

veškeré podmínky zadání, s nejnižší nabídkovou cenou.   

11. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám ve smyslu 

ust. § 49 zákona o VZ musí být doručena zadavateli nejpozději 6 pracovních dnů před 

uplynutím lhůty pro podání nabídek, na níže uvedenou adresu: 

Adresa pro doručení žádosti uchazeče o dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 

Magistrát města Mostu 

Odbor rozvoje a dotací 

Oddělení veřejných zakázek 

Radniční č.p.1/2 

434 69  MOST 

Žádost bude zadavateli doručena v zapečetěné obálce s těmito identifikačními údaji: 

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Veřejná zakázka – podlimitní řízení 

„IPRM DEMOS - úpravy veřejných prostranství sídliště Chanov“ 

12. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Prohlídka místa plnění se uskuteční 31. 8. 2012 v 10:00 hod. Sraz účastníků je v uvedený termín 

před blokem 13 v ul. Zlatnická na sídlišti Chanov, Most. 

13. LHŮTA  A  MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Nabídku je možné podat osobně, v pracovních dnech v úředních hodinách 

pondělí a středa od 7:00 do 18:00 hodin 

úterý a čtvrtek             od 7:00 do 16:00 hodin 

pátek   od 7.00 do 15.00 hodin  

ovšem tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky, což je dne 

13. 9. 2012 do 12:00 hodin.  

Uchazeč může nabídku podat rovněž doporučenou poštou, ovšem tak, aby takto podaná nabídka 

byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. 

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky informační 

recepcí zadavatele. 

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně 

vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Místo pro podání nabídky: 

Informační recepce v přízemí budovy Magistrátu města Most, ul. Radniční 1/2, 434 69 Most. 
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14. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se uskuteční dne 13. 9. 2012 od 12:15 hodin v sídle 

zadavatele – v zasedací místnosti č. 101 v prvním patře budovy, na adrese: Magistrát města 

Mostu, ul. Radniční 1/2, 434 69 Most 

Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly doručeny zadavateli 

do konce lhůty pro podávání nabídek. Z organizačních a kapacitních důvodů je omezen počet 

zástupců každého uchazeče na jednu fyzickou osobu. 

Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili 

podpisem v listině přítomných uchazečů. 

15. DALŠÍ PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

14.1. Varianty nabídky ve smyslu § 70 zákona o VZ zadavatel nepřipouští. Dodavatel může 

podat pouze jednu nabídku na všechny části veřejné nabídky nebo jen na některé části 

veřejné nabídky. 

14.2. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně 

subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení 

prokazuje kvalifikaci (69 odst. 2). 

14.3. Nabídka, včetně veškerých dokumentů k ní se vztahujících, musí být zpracována 

v jednom originálním vyhotovení.  

Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně 

příloh svázána či jinak zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy.  

Všechny listy nabídky včetně příloh musí být ve spodním okraji titulní strany každého 

listu očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1. Vkládá-li 

uchazeč do nabídky jako její součást některý další samostatný celek (listinu), který má 

již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, uchazeč zřetelně odlišně očísluje i tyto 

všechny listy znovu v rámci nepřerušené číselné řady.  

14.4. Nabídku podá uchazeč v předepsaném počtu vyhotovení v jedné řádně uzavřené obálce 

(či jiném obalu), označené dle níže uvedeného vzoru názvem veřejné zakázky 

a adresou, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona O VZ. 

 

Obchodní firma/název/jméno a příjmení uchazeče, 

Sídlo/místo podnikání/bydliště uchazeče 

 

 

NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM                           VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NABÍDKA 

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK!!                                              Podlimitní  VZ na stavební práce                                                                                                                                                                   

„IPRM DEMOS - úpravy veřejných 

prostranství sídliště Chanov“ 

                                                                           Statutární město Most 

                                                                                          Radniční 1/2 

                                                                                          MOST   PSČ 434 69 
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14.5. Uchazeči nepřísluší náhrada nákladů za zpracování a podání nabídky. 

14.6. Veškerá prohlášení uchazeče, doložená v nabídce, budou podepsána oprávněnou 

osobou uchazeče, to znamená – fyzickou osobou, nebo osobou vykonávající funkci 

statutárního orgánu, nebo členem (členy) statutárního orgánu uchazeče oprávněnými 

jednat jménem či za uchazeče, nebo osobou řádně zmocněnou k zastupování 

statutárního orgánu uchazeče. V takovém případě doloží uchazeč v nabídce plnou moc 

pro danou zastupující osobu.  

14.7 Zadavatel požaduje v souladu § 57 zákona o VZ, aby vítězný uchazeč předložil do 1 

týdne od oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, nejpozději však před uzavřením 

smlouvy, zadavateli čestné prohlášení, že uchazeč nemá žádné závazky po lhůtě 

splatnosti k městu Most a jeho příspěvkovým organizacím, Technickým službám města 

Mostu a. s., První Mostecké, a. s., Mostecké bytové, a. s. a Dopravnímu podniku měst 

Mostu a Litvínova, a. s.  Zadavatel je oprávněn ověřit toto prohlášení a v případě, že se 

nezakládá na pravdě, bude postupováno v souladu s § 82 odst. 3 zákona o VZ. 

14.8 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) 

zákona VZ, a to v případě, že mu nebude pro tuto akci přidělena dotace. 

 

 

 

Ing. František Jirásek 

vedoucí oddělení veřejných zakázek 

odbor rozvoje a dotací 


